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Med Israel for fred (MIFF)

Spørsmål om norskeksamen vår 2014

I brev fra 19.06.2014 ber MIFF om innsyn i saksdokumenter og referater til fagnemnden
som har utarbeidet eksamen i norsk hovedmål, og alle andre saksdokumenter som angår
denne eksamenen fra Utdanningsdirektoratets side.

Grunnlagsdokumentene når vi utarb eider eksamen er forskrift til opplæringslova,
læreplanen i norsk og eksamensveiledningen i norsk for Vg3. Disse dokumentene finner
dere her:

� Forskrifttil opplæringslova§ 3-25:http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/§3-25

� Læreplani norsk: http://www.udir.no/kl06/NOR1-05/

� Eksamensveiledning2014:http://www.udir.no/Vurdering/Eksamen-videregaende/

Med utgangspunkt i de nevnte dokum entene utarbeider fagnemndene eksamensoppgavene
i løpet av en rekke møter. Det blir ikke laget referater fra diskusjonene i disse møtene.
Oppgaveutkast med kommentarer underveis er å betrakte som interne dokumenter og
unntas derfor offentlighet i medhold av offentleglova § 14. Den endelige oppgaven er
offentlig når eksamen er gjennomført, jf. offentleglova § 26.

I etterkant av eksamen inviteres sensorene til å gi sine kommentarer til oppgavesettene.
Dette er tilbakemeldinger fra sensorene som brukes til å videreutvikle eksamen. Rapporten
for eksamen i norsk hovedmål våren 2014 er vedlagt dette brevet i sin helhet.

Dere ber også om svar på syv konkrete spørsmål som i hovedsak dreier seg om
formuleringer i opplysningene i tilknytning til de to tekstene vedla gt kortsvarsoppgaven, og
innholdet i vedleggene. Når vi gjengir tekster, bilder eller andre typer dokumenter i
eksamensoppgaver er det vanlig å gi noen opplysninger knyttet til dette. Vi erkjenner at
forholdene i Midt -Østen er slik at det blir diskusjoner også om innholdet i vedleggene og
opplysningene som følger. Samtidig understreker vi at temaet for selve eksamensoppgaven
ikke knyttet seg til disse opplysningene, men hvordan de to tekstene kommuniserte: hvilke
virkemidler de brukte, og hva elevene mente at var formålet med tekstene. Vi henviser
derfor til vårt tidligere svar av 6. juni 2014.

Vennlig hilsen

Kjersti Flåten Sissel Skillinghaug
divisjonsdirektør avdelingsdirektør
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